
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  18 – 17تفسير األنعام : من آية 

  ) . )17َف َلُه ِإال ُهَو َوِإن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر فـَُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقُديٌر (ـــَوِإن َيْمَسْسَك اللُه ِبُضر َفالَ َكاشِ ( 
  ] . 17[ األنعام :  

 ----------  
 ) ُه ِبُضرمن فقر ، أو مرض ، أو شدة ، وغريها من أّي أنواع الضر .)  َوِإْن َيْمَسْسَك الل  
  . بضم الضاد سوء احلال يف اجلسم وغريه) الضر (  وقال ابن عطية :  ♦
  . والُضّر بضم الضاد هو احلال الذي يؤمل اإلنسان ، وهو من الشّر ، وهو املنافر لإلنسان: وقال ابن عاشور  ♦

  وهو املالئم.ويقابله النفع ، وهو من اخلري ، 
  تعاىل .و أي : فال مزيل له إال اهللا سبحانه ) َفال َكاِشَف َلُه ِإال ُهَو ( 
  من صحة ، وعافية ، ومال ، وغريها من أنواع اخلري ، فال راد له ، مث بّني سبحانه سبب ذلك بقوله :) َوِإْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر ( 
  عجزه شيء ، وال أحد يستطيع أن يرد أمره .فال ي)  فـَُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ ( 
: وهذا مثال ومعىن اآلية اإلخبار عن أن األشياء كلها بيد اهللا إن ضر فال كاشف لضره غريه وإن أصاب خبري   قال ابن عطية ♦

  .فكذلك أيضاً ال راد له وال مانع منه 
 رافع وصاِرف له إّال هو ، وإن يِصبك بعافية ورخاٍء واملعىن : إن تنزِل بك يا حممد شّدة من فقر أو مرض فال وقال القرطبي : ♦

  ر .من اخلري والض )فَـُهَو على ُكل َشْيٍء َقِديٌر ( ونعمة 
ب حلكمه ، وال رَاد لقضائه يقول تعاىل خمربًا أنه مالك الضر والنفع ، وأنه املتصرف يف خلقه مبا يشاء ، ال ُمَعق :  وقال ابن كثير ♦

َما يـَْفَتِح اللُه  َو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر ) كما قال تعاىل ( اللُه ِبُضر َفال َكاِشَف َلُه ِإال ُهَو َوِإْن َميَْسْسَك ِخبَْريٍ فَـهُ  َوِإْن َميَْسْسكَ ( 
كان يقول  : اللهم ال مانع ِلما   ε ول اهللاويف الصحيح أن رسْن بـَْعِدِه ) لِلناِس ِمْن َرْمحٍَة َفال ُممِْسَك َهلَا َوَما ُميِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه مِ 

  َو اْلَقاِهُر فَـْوَق ِعَباِدِه) .َوهُ  ينفع ذا اَجلّد منك اَجلّد، وهلذا قال تعاىل (، والَأْعطَْيت، وال معِطَي ملا َمنـَْعتَ 
َعلَمَك َكِلَماٍت : اْحَفِظ اللِه َحيَْفْظَك ، وعن ابن َعباٍس قال : كنت َخْلَف النيب صلى اهللا عليه وسلم يومًا فقال : " يا ُغَالُم إين أُ 

 ِه ، واْعَلم أنه ، وإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَه جتَِْدُه ُجتَاَهَك ، َوإَذا َسأَْلَت َفاْسَأِل اللَفُعوَك ِبَشْيٍء اْحَفِظ الل  األُمَة َلِو اْجَتَمَعْت َعَلى أْن يـَنـْ
 ِبَشْيٍء قد َكَتَبُه ال ، مل يـَنـَْفُعوَك إال وَك إالوَك ِبَشْيٍء مل َيُضره َلَك ، وإن اْجَتَمُعوا َعَلى أن َيُضرُه َعَلْيَك ، رفعت ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللل

  اَألْقَالُم َوَجفِت الصُحُف " رويناه يف الرتمذي ، وقال : حديث حسن صحيح.
أو عّرضوا له بعزمهم على إصابته بشّر وأذى  ρ، وهذا مؤذن بأّن املشركني خّوفوا النيب  ρ : فاخلطاب للنيب قال ابن عاشور ♦

  ه وما يؤيس أعداءه من أن يستزّلوه .فخاطبه اهللا مبا يثّبت نفس
وا بذلك ، ويف اآليات رّد على املشركني الذين كانوا إذا ذُّكروا بأّن اهللا خالق السماوات واألرض ومن فيهن أقرّ :  وقال رحمه اهللا ♦

ا أبطلت اآليات السابقة استحقاق األصنام اإلهلية ألّا مل ا جتلب اخلري وتدفع الشّر ، فلمّويزعمون أّن آهلتهم تشفع عند اهللا وأ 
فعًا ،  اً وال نختلق شيئًا ، وأوجبت عبادة املستحّق اإلهلية حبّق ، أبطلت هذه اآلية استحقاقهم العبادة ألّم ال ميلكون للناس ضرّ 



السالم ( قال هل  وقال عن إبراهيم عليه ًا وال نفعًا )قل أتعبدون من دون اهللا ما ال ميلك لكم ضرّ  كما قال تعاىل (
  ون أو ينفعونكم أو يضّرون ) .يسمـــــــــعونكم إذ تدعـ

  ويف هذه اآلية : برهان على وحدانية اهللا تعاىل ، النفراده تعاىل بالضر والنفع . ♦
       سان أن يعلق رجاءه باهللا تعاىل ، ألنه هو سبحانه مالك الضر والنفع .وعلى اإلن ♦
واعلم أن سؤاَل اِهللا تعاىل دوَن خلقه هَو املتعني ؛ ألن السؤال فيِه إظهار الذل من السائل واملسكنة :  قال ابن رجب رحمه اهللا ♦

الضرر ، ونيل املطلوب ، وجلِب املنافع ، ودرء املضار ، وال ا هذواحلاجة واالفتقار ، وفيه االعرتاُف بقدرِة املسؤول على دفع 
 كما ُصنَت وجهي َعِن الس ه حقيقة العبادة ، وكان اإلماُم أمحد يدعو ويقول : اللهمهللا وحَده ؛ ألن واالفتقار إال جود يصلح الذل

َوِإْن َميَْسْسَك اُهللا ِبُضر َفال َكاِشَف  (كما قال   ، النفع سواه  ، وال يقدر على كشف الضر وجلب لغريك فُصْنه عن املسألة لغريك
 َما يـَْفَتِح اهللاُ ِللناِس ِمْن َرْمحٍَة َفال ُممِْسَك َهلَا َوَما ُميِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بـَْعِدهِ  (، وقال ) َلُه ِإال ُهَو َوِإْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفال رَاد لَِفْضِلِه 

. (  
عباده واهللا سبحانه حيّب أْن ُيسأل ويـُْرَغَب إليه يف احلوائج ، ويـَُلح يف سؤاله وُدعائه ، ويـَْغَضُب على من ال يسأله ، ويستدعي ِمْن 
أل ، سؤاله ، وهو قادر على إعطاء خلقه ُكلهم ُسْؤَهلم من غري أْن يـَنـُْقَص من ملكه شيء ، واملخلوق خبالف ذلك كله : يكره أْن ُيس

وُحيب أْن ال ُيسأَل ، لعجزه وفقره وحاجته . وهلذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأيت امللوك : وحيك ، تأيت من يُغِلُق عنك بابَه ، 
ويُظِهُر لك فقَره ، ويواري عنك غناه ، وتدع من يفتُح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ، ويظهر لك غناه ، ويقول : ادعين 

  أستجب لك ؟
وقال طاووس لعطاء : إياك أْن تطلب حوائجك إىل من أغلق دونك بابه وجيعل دوا حجابه ، وعليك مبن بابه مفتوح إىل يوم القيامة 

  ك .ووعدك أْن ُجييب، أمرك أْن تسأله ، 
ر ، وأن اجتهاَد اخللق كلهم على فإن العبد إذا علم أنه لن ُيصيَبه إال ما كتَب اهللا له ِمْن خري وشر ، ونفٍع وضوقال رمحه اهللا : 

 افُع ، املعطي املانع ، فأوجَب ذلك للعبِد توحيَد ربالن اراهللا وحده هو الض عز  - هخالف املقدور غُري مفيد البتة ، علم حينئٍذ أن
ا يقصد بعبادته جلَب املنا -وجل  املعبود إمن اهللا من يعبُد من ال ، وإفراَده بالطاعة ، وحفَظ حدوده ، فإن فع ودفع املضار ، وهلذا ذم

ك إفراده ينفُع وال يضر ، وال يُغين عن عابِدِه شيئًا ، فمن علم أنه ال ينفُع وال يضر ، وال يُعطي وال مينُع غُري اهللا ، أوجَب له ذل
مجيعًا ، وأْن يّتقي سخطه ، ولو كان فيه سخُط  اخللقباخلوف والرجاء واحملبة والسؤال والتضرع والدعاء ، وتقدمي طاعته على طاعِة 

ه اخللق مجيعًا ، وإفراده باالستعانة به ، والسؤال له ، وإخالص الدعاء له يف حال الشدة وحال الرخاء ، خبالف ما كان املشركون علي
ُقْل أَفَـَرأَيـُْتْم َما  ( –عز وجل  -، قال اهللا ونِهدُ  ، ودعاء من يرجون نفَعه ِمنْ نَد الشدائد، ونسيانه يف الرخاءمن إخالص الدعاء له ع

 ِه َأْو َأرَاَدِين ِبَرْمحٍَة َهْل ُهنَكاِشَفاُت ُضر َهْل ُهن ُل  َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا ِإْن َأرَاَدِينَ اُهللا ِبُضرُممِْسَكاُت َرْمحَِتِه ُقْل َحْسِيبَ اُهللا َعَلْيِه يـَتَـوَك
  ) .وَن اْلُمتـَوَكلُ 

  الفوائد :
  أنه ينبغي للمسلم أن يعلق رجاءه باهللا تعاىل . - 1
  احلث على الصرب ، ألنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو اهللا ، فالبد أن تصرب ألنك عبده يفعل بك ما شاء . - 2
  متام سلطان اهللا تعاىل ، وأنه سبحانه هو املتصرف كما يشاء بعباده . - 3



   .عموم قدرة اهللا - 4
  ) . )18َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر ((  

  ] . 18[ األنعام : 
 ----------  

  .اسم من أمساء اهللا تعاىل )  َوُهَو اْلَقاِهرُ ( 
كل شيء ، واستكانت وه ، وقهر  ــــــــومعناه : قال ابن كثري : هو الذي خضعت له الرقاب ، وذلت له اجلبابرة ، وعنت له الوج

  وتضاءلت بني يديه وحتت حكمه وقهره .
وذلت لعزته وقوته ، الذي خضعت له املخلوقــــات ، القهار جلميع العامل العلوي والسفلي ، القهار لكل شيء  قال السعدي : ♦

  وكمال قدرته .
  باملوت .هو الذي قهر اجلبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة ، وقهر اخللق كلهم  وقال الخطابي : ♦
  من آثار هذا االسم : ♦

أنه ال يكون إال واحدًا ال كفؤ له ، وإال مل يكن قهارًا ، قال ابن القيم : ال يكون القهار إال واحدًا ، إذ لو كان معه كفؤ له  أوًال :
رتن امسه سبحانه (القهار) بامسه فإن مل  يقهره مل يكن قهاراً على اإلطالق ، وإن قهره مل يكن كفؤًا ، فكان القهار واحدًا ، وهلذا اق

ٌر َأِم اللُه اْلَواِحُد اْلَقهارُ سبحانه (الواحد) يف كل اآليات ، قال تعاىل (   ) .يَا َصاِحَيبِ السْجِن أََأْربَاٌب ُمتـََفرُقوَن َخيـْ
ها ، ألن حقيقة التوكل هي متام االعتماد التعلق باهللا وحده والتوكل عليه سبحانه ، وقطع العالئق باألسباب املقهورة مع فعل ثانيًا :

  على اهللا تعاىل مع متام الثقة بكفايته وإعانته ، وهذا ال يرصف إال للواحد القهار .
واخلوف منه وحده وسقوط اخلوف من املخاليق الضعاف املقهورين املغلوبني من القلب ، سواء كان  –عز وجل  –تعظيم اهللا  ثالثًا :

  أو خوفاً على األجل . ذلك خوفاً على الرزق
  متضمن إلثبات صفة العلو بأنواعها الثالثة :) فـَْوَق ِعَباِدِه (  

  ) .َوُهَو اْلَقاِهُر فَـْوَق ِعَباِدهِ علو قهر : هلذه اآلية (
وال  وعلو صفة : فكل صفات اهللا عالية ، له من الصفات أكملها وأعالها . فهو حي متضمن لصفة احلياة الكاملة ، مل تسبق بعدم

  يلحقها زوال .
  وعلو مكان : وأهل السنة يثبتون علو اهللا ، فهو سبحانه عاٍل على خلقه بائن منهم .

  املراد ا العبودية العامة ، فإن العبودية تنقسم إىل أقسام : ) فَـْوَق ِعَباِدهِ قوله تعاىل (  ♦
  رهم ، فهذه عبودية القهر وامللك .م ، مؤمنهم وكافعبودية أهل السموات واألرض كلهم هللا ، برِهم وفاجره وهي : عبودية عامة

  ) . ِإْن ُكل َمْن ِيف السَماَواِت َواْألَْرِض ِإال آِيت الرْمحَِن َعْبداً قال تعاىل ( 
) ، وقال تعاىل (   ِعَباِدَك ِيف َما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ ُقِل اللُهم َفاِطَر السَماَواِت َواْألَْرِض َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة أَْنَت َحتُْكُم بـَْنيَ وقال تعاىل (

  ) . َما اللُه يُرِيُد ظُْلماً لِْلِعَبادِ و 
  : فعبودية الطاعة واحملبة ( اخلاصة ) . والنوع الثاني



  .)  يَا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليـَْوَم َوال أَنـُْتْم َحتَْزنُونَ  قال تعاىل (
ُهُم اْجلَاِهُلوَن َقالُوا َسالماً اىل (وقال تع   .)  َوِعَباُد الرْمحَِن الِذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبـَ

  اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة احلكمة البالغة . ) َوُهَو اْلَحِكيمُ ( 

  هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل . : قال ابن جرير ♦
  احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حماهلا حبكمته وعدله . : يروقال ابن كث ♦
: وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ( حكيم ) ال يفعل  قال ابن القيم ♦

ه سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، ألجلها فعل  شيئاً عبثاً وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعال
  كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل .

خيلق شيئًا عبثًا ، وال يشرع سدى ، الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال يشاركه  فال وقال السعدي : ♦
  فيها مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه .

  فيما أمر به وى ، وأثاب ، وعاقب ، وفيما خلق وقدر.) َوُهَو احلَِْكيُم وقال رمحه اهللا : ( 
الِذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقاً فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حمكمة ، قال تعاىل ( ♦

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسريٌ  اُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تَـَرى ِمْن ُفطُورٍ َما تـََرى ِيف َخْلِق الرْمحَِن ِمْن تَـفَ   مثُ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرتَـْنيِ يـَنـْ
) فال ميكن أن يوجد  يِه اْخِتالفًا َكِثرياً أََفال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللِه َلَوَجُدوا فِ ) وأما يف الشرع فيقول سبحانه (

  تناقض يف القرآن  أبداً .
قال بعض العلماء : احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، وكذلك خلق احليوان على 

  هذه الصورة حلكمة .
َوَما احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال تعاىل ( وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك

نَـُهَما بَاِطالً    ) . َخَلْقَنا السَماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
  اآلثار املرتتبة على معرفتنا ذا االسم : ♦

ْنَس ِإال لِيـَْعبُ  َوَما َخَلْقتُ  أن اهللا خلق اخللق حلكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال ( أوًال : ) .  ُدونِ ـاجلِْن َواْإلِ
نـَُهَما بَاِطًال َذِلَك َظن الِذيَن َكَفُروا ومل خيلقهم عبثًا وباطًال كما يظن الكفار واملالحدة ، قال تعاىل ( َوَما َخَلْقَنا السَماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

َنا ال تـُْرَجُعونَ وقال تعاىل () .  فـََوْيٌل لِلِذيَن َكَفُروا ِمَن النارِ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنُكْم إِلَيـْ أََفَحِسْبُتْم أَمن . (  
َوتـََرى اْجلَِباَل َحتَْسبُـَها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُر َمر السَحاِب ُصْنَع اللِه الِذي  حمكم ال خلل فيه وال قصور ، قال تعاىل (هللاأن خلق ا ثانيًا :

  ) . تْـَقَن ُكل َشْيٍء إِنُه َخِبٌري ِمبَا تـَْفَعُلونَ أَ 
من  -عز وجل-، ألن ما جيريه اهللا ا جيري عليه وما يوجبه اهللا عليه: اقتناع اإلنسان مبرفتنا أن اهللا حكيم يف كل أفعالهونستفيد من مع

املصائب حكام الكونية أو األحكام الشرعية ، حىت األحكام مقرون باحلكمة ، فإذا علمت هذا يقينيًا اقتنعت سواء كان هذا من األ
  الشك أن هلا حكمة .اليت تنال العباد 

املطلع على بواطن األمور ودقائقها وخفياا ) ، املطلع على  ، ومعناه العليم ببواطن األمور ، ( اخلبري اسم من أمساء اهللا)  اْلَخِبيرُ ( 
  .السرائر والضمائر وخفايا األمور 



  : اخلبري العامل بدقائق األمور املعقولة واحملسوسة ، والظاهرة واخلفية . شورقال ابن عا ♦
  اآلثار املرتتبة على معرفتنا هلذا االسم : ♦

جيب على اإلنسان أن حيذر من كتم النفاق أو احلسد أو غريها من أمراض القلوب ، ألن اهللا مطلع على كل شيء ، ال ختفى  أوًال :
  عليه خافية .
سبحانه أن نتقيه ونعمل مبا حيب ، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه ، فقال تعاىل ( وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللا كان  ولذلك أمرنا

  مبا تعملون خبرياً ) .
  وقال تعاىل ( واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون ) .

  وقال سبحانه ( وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبرياً ) .
  : وجوب مراقبة اهللا تعاىل .انياً ث

منهم ممن ال يستحقها ، بصري مبن يصلح حاله بالغىن واملال ، ومبن  أن اهللا خبري بأحوال عباده ، بصري مبن يستحق اهلداية ثالثًا :
  ) . ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإنُه ِبِعَباِدِه َخِبٌري َبِصريٌ  َوَلْو َبَسَط اللُه الرْزَق لِِعَباِدِه لَبـََغْوا ِيف اْألَْرِض َوَلِكْن يـُنـَزلُ يفسد حاله بذلك (

، ال   ما مل يكن كيف كان سيكون..يكون وما سيكون و  خفياا ، عامل مبا كان ومااخلبري  العامل ببواطن األمور و اليقني بأن اهللا هو  رابعًا :
 حد من خلقه .أده ال يشاركه فيه ، وهذا هللا وح   اً دقيق اً سر اً كان صغري  يفوته من العلم شيء وان

فطاملا آمن العبد بأن اهللا هو اخلبري، سلم له يف مجيع شئونه مطلق التدبري، وهذا شأن ، رضا العبد باختيار ربه يف كل أمره  خامسًا :
  ه .أهل اليقني أم يسلمون له أمورهم ثقة يف كمال تدبري 

وََكَفى بِرَبَك ِبُذنُوِب ِعبَاِدِه ( قال تعاىل  ده وأقواهلم ، وما جيول يف صدورهم من خري أو شر،اإلميان بأن اهللا خبري عليم بأعمال عبا سادسًا :
أنه مكشوف أمام اهللا ، ال ختفى على اهللا منه خافية ، فرياقب اهللا يف مجيع أحواله وخواطره وقلبه بتهذيب  فيوقن العبد )ِبريًَا َبِصريًا خَ 

   .ماله هللاسره وتطهري باطنه ، وخيلص أع

  بأعمال عباده ، أي من اتصف ذه الصفات جيب أال ُيشَرَك به.) اخلبري ( يف أمره  )َوُهَو احلكيم (  قال القرطبي : ♦
: وقرن تعاىل هنا بني احلكيم واخلبري ، ليعلم الناس أن حكمة اهللا عز وجل عن خربة وعلم ببواطن  قال الشيخ ابن عثيمين ♦

  د تكون خفية عن كثري من الناس ، ألنه ال يــدرك احلكمة إال من كان خبرياً .األمور ، وعلى هذا فقـــ
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